Protokoll fra styremøte i Olderdalen Jeger og fiskerforening.
Tid: Fredag 27. januar 2017.
Sted: Kultursenteret, Olderdalen.
Møtet kom i stand etter forutgående innkalling med saksliste av formann Jan
Lindvall.
Til stede: Jan Lindvall, Fredrik Johnsen, Dagfinn Larsen, Arnfinn Soleng, Kåre Olsen,
Jarle Larsen,
Øyvind Rundberg.
Ranveig Soleng hadde meldt forfall, og i hennes sted fungerte Øyvind som
møtesekretær.
Møtet blei ledet av Jan.

Ved møtets begynnelse blei følgende tilleggssaker presentert:
1. Mail av 17.1.2017 fra Svein Soleng. Sendt ut til styremedlemmene før møtet.
2. Mail av 18.1.2017 fra Olderdalen IK v/leder Rolf Slettli. Sendt ut til
styremedlemmene før møtet.
3. Fluekastingskurs.
Tilleggssakene tas opp etter den ordinære sakslista.

Sak 1/17 Medlemskap i Norges Jeger og Fiskerforbund.
Saksopplysninger: Det er tredje gang en slik sak behandles. Medlemsskap i NJFF vil
avstedkomme en årskontingent på kr 695.- som vil være en dramatisk økning fra
dagens nivå. Resultatet vil bli medlemsflukt.
Vedtak: OJFF melder seg ikke inn i NJFF.

Sak 2/17. Tiltak i Olderdalselva.
Saksopplysninger: Øyvind refererte fra møtet med Fylkesmannens fiskerikonsulent
Kjell - Magne Johnsen hvor OJFF var representert ved Jan, Fredrik og Øyvind. Møtet
ble avholdt 17.1.17 på fiskerikonsulentens kontor. Hensikten med møtet var å
klargjøre videre framslag i arbeidet med å få anadrome fiskeslag tilbake til elva.
Møtet konkluderte med følgende:
- avvente svar fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap på ÅS med tanke på å få
studenter til å ta problematikken i elva som skoleoppgave.
Hvis svaret blei negativt, skisserte møtet opp andre alternativer slik det er beskrevet i
møtereferatet.
Det blei nevnt at en otergruppe holder til på øversida av E 6 brua der elva er grunn.
Bruk av undervannskamera for registrering av aktiviteter (fisk) blei og nevnt.
Vedtak: Styret tiltrer de anbefalinger møtet med fiskerikonsulenten beskriver.

Sak 3/17 Sparekonto i OJFF.
Saksopplysninger: Kasserer Dagfinn redegjorde for rentenivå og mulige endringer i
en sparekonto foreningen har.
Vedtak: Kasserer Dagfinn anmodes om å fortsatt følge opp denne saken og
arbeide for et best mulig rentenivå.

Sak 4/ 17 Planlegge årsmøte.
Fastsette dato: Fredag 31.3. kl. 19.
Møtested:
Kultursenteret.
Styret innkalles til møte kl 18.00 samme dag for bl.a. gjennomgang og godkjenning
av årsrapport og regnskap.
Formannen setter valgkomiteen i gang.
De som er på valg: Formann Jan
nestformann Fredrik
Kasserer Dagfinn
Sekretær Ranveig
Varamedlemmer Jarle og Trond Jakobsen
Disse er ikke på valg: Styremedlemmene Kåre, Arnfinn og Øyvind. Reviser Olaf B.
Valgkomite: Petter Olav og Bernt P.
Formannen ordner annonsering: Plakat, «Framtid i Nord», Facebook og vår
hjemmeside «ojf.no»
Sekretær Ranveig ordner møterom.

Sak 5/17. Leirduebanen.
Saksopplysning: Jan orienterte om situasjonen om å få til et samarbeid med
Skytterlaget i Birtavarre samt finne egnet område.
Vedtak: Saken legges på is inntil videre da interessen er så liten i området.

Sak 6/17 Uttynningsfiske i Olderdalsvannet vinteren 2017.
Saksopplysing: Jan orienterte om situasjonen. Dette er et arbeid som er både tid - og
kostnadskrevende samt medfører stort ansvar i forhold til sikkerhet. Bruk av privat
utstyr medfører også kostnader i henhold til drivstoffbruk og slitasje.
Årsmøte 2016 satte en godtgjøring på 200 kr pr tur pr skuter. Det er og et krav at
man må ha 2 kjøretøyer av hensyn til sikkerheten. Førøvrig er kilometertaksten 2 kr
når (styre)medlemmer blir utkommandert til spesielle oppdrag.
Godtgjøring/ ytelse er egentlig en prinsippsak og angår spesielle aktivitetsområder
som binder ansvarlig person tidsmessig, og med krav til privat dyrt utstyr samt tid til
organisering.
Øyvind fikk i oppdrag å finne mulighet til å søke på eksterne midler.
Vedtak: Formann og kasserer vurderer rimelig godtgjøring/ytelse ut fra
Årsmøtevedtak 2016 og de forskjellige arbeiders omfang.

Sak 7/17 Utsetting og røkting av minkfeller.
Saksopplysing: OJFF har 6 feller ute ved Olderdalselva. Til nå er det fanget 3
røyskatter. Det er spor av mink og mår i området.
Vedtak: Arbeidet med fellene fortsetter og organiseres av Øyvind og Knut.

Sak 8/17. Planlagte prosjekter i 2017.
Saksopplysing:
Olderdalshytta: Fredrik orienterte om hva som skal gjøres.
Jevashytta: Jan orienterte om tiltakene og om mulighet til å få inn snekkerhjelp.
Naustet: Arbeidet videreføres til sommeren.

Stien: Det trengs en synbefaring av hva som må gjøres fra Fjelfinnvollen og et stykke
inn over Ura. Noe utstyr må kjøpes inn: spett o.a.
Vedtak: Prosjektene er i henhold til Årsplanen og bør gjennomføres.

Sak 9/17. Leie av Kultursenteret til møter.
Vedtak: Sekretær Ranveig sjekker ut om OJFF har gratis leie, siden vi nå har
aksjer i foretaket.

Eventuelt.
Saker som innledningsvis blei lagt fram:

Sak 10/17 Mail av 17.01. fra Svein Soleng.
Saksopplysninger:
10.1. Sittegruppe mm til Rássijohka , Askevárre, Savvan og klopper på
Rássijohkastien.
Jan la fram estimat over kostnadene som vil utgjøre 18 -19000 kr.
Ved Savvan er det en stor flat hellestein som skrår mot elvestryket. Denne må sikres
så ingen plomper uti.
Vedtak: Svein S. bemyndiges myndighet til å foreta innkjøp og organisering av
arbeidet ut fra ovafor nevnte kostnadsramme.
10.2 Kjøp av DAB radio m/antenne til hytta. Radio er viktig også med hensyn til
sikkerhet som skredvarsling mv.
Vedtak: Ranveig vurderer denne saken.
10.3. Styrke info til medlemmer og støttespillere. Vi må bli flinkere til å legge ut info
om møtevirksomhet og annet viktig arbeid i organisasjonen.
Vedtak: Å holde god kontakt med nevnte grupper er svært viktig. Vi må bli
enda flinkere til å bruke de infokanalene vi har. Ikke glem hjemmesida ojf.no

Sak 11/17. Mailav 18.1.17 fra Olderdalen Idrettsklubb.
Saksopplysning: Fredrik orienterte om kontakten med OIK og arbeidet med å få
godkjent søknaden om å få Spillemidler til anleggnr 1940004401 (Løypa mot
Numedalen). Det blei påpekt hvilke prosjekter OJFF har på gang i løpet av året. Å
samle inn underskrifter igjen kan være svært tidkrevende.
Vedtak: OIK bør kunne stå for underskriftsarbeidet med grunneierne.

Sak 12/17 Fluekastingskurs.
Saksopplysning: Albert Hansen har tilbudt et opppfriskingskurs i fluekasting.
Vedtak: OJF sier seg takknemlig for tilbudet og ønsker å få gjennomført dette
ved høve. Ranveig anmodes om å få organisert tiltaket.
Ved møtets avslutning orienterte Jan om søknaden vedrørende Punktfeste til
Olderdalshytta og Naustet (Mail av 20.1.17 til styremedlemmene)

Møtet hevet 20.45.

Øyvind Rundberg (møtesekretær)

